
Referat fra andet kvartal 2013 (Q2) 

Fredag d 28/6-2013 blev der afholdt forsamling med gennemgang af andet kvartal. Til stede var 
Lars E., Lars J., Thomas H., Kenneth og Lasse. 
 
 

Punkt 1  
Første punkt på dagsordenen var regnskab og herunder indbetaling og indkøb. 
Regnskabet blev godkendt med notits om at Lars J. skylder for maj måned. 
Klubbens indehavende er pr. 26/6-2013 kr. 1.078,00 
 
 

Punkt 2 
Andet punkt omhandlede indkøb og forslag til indkøb. 
Forslag fremstillet af Kenneth og Lasse om indkøb af terræn der f.eks. opbevares hos Lars J. i hans 
nørdegarage. Der blev snakket om eks. et par huse og en æske med hegn og mure fra GW og 
alternativt kunne der kikkes på færdigt terræn hos Faraos Cigarer. Dog skal rabatten hos Asgaard 
Games holdes i mente. -vedtaget 
Forslag fremstillet af Lars J. om tilføjelser til klubbens Empire hær således man ikke altid har de 
samme enheder med. Det kunne give et bredere udvalg til 1500-2000 point kampe. Lars J. kommer 
med anbefaling af indkøb til den armyliste vi tidligere har vedtaget at benytte. -vedtaget 
I forbindelse med ovenstående blev det vedtaget, at målet for alle klubhære i Fantasyregi skal 
være 3000 point. Samtidig er det ok, at indkøbe characters eller heroes så ikke Empire hæren kun 
består af units. 
I forlængelse af indkøb er der givet grønt lys til Kenneth for indkøb af brugt Empire via Den Blå 
Avis. Kenneth holder udkik jf. Lars J. anbefaling og dukker der noget op kontakter han Lasse og/eller 
som minimum Lars J. for, at afgøre om det er værd at gå efter. 
 
 

Punkt 3  
Tredje punktberørte klubbens hjemmeside. 
Det er klart at det er et fårtal der benytter siden da det meste af informationen på siden er ret 
statisk. Forsiden opdateres jævnt, et par gange om måneden som regel, med nyheder og links. 
Lasse berettede at siden benyttede til alle informationer omkring klubben placeres på hjemmesiden 
mens forum er vores mødested og diskutionsområde. Hjemmesiden benytter ikke login og er derfor 
nemmere at bruge end forum med et login der måske udløber under en kamp. 
På hjemmesiden er der i bunden af alle sider nu kommet et link til klubbens Galleri. Galleriet blev 
vist og der blev opfordret til at fremsende billeder på mail til klubben, så de kan oploades i galleriet. 
I samme moment spurgte Lars E. til muligheden for selv at kunne oploade. (Efterfølgende har Lasse 
undersøgt og vil i første omgang gerne selv administrere det da pladsen på webhotellet trods alt er 
begrænset og også dækker over andre domæner). 
Kenneth ønskede i forbindelse med galleriet en god portion selvjustits på billederne. Undlad at 
udstille nogen i situationer, som kan skade dem i eks. jobsituationer. Lad os holde os til primært 
hobby relaterde billeder og neutrale personbilleder. 
På forum ønskede alle tilstedeværende mulighed for, at benytte 'remember me' funktion i login. 
Lasse undersøger om det blot drejer sig om en indstilling i forum-administreringen. 
Der blev udtrykt ønske omkring mulighed for selv at kunne uploade avatars. 



 
 

Punkt 4  
Fjerde punkt rundede ganske kort den igangværende Winterof War kampagne og pros and cons 
dertil. 
For få spiller og Lars J. mente der var for stor ubalance i xp-systemet. Endvidere blev der snakket 
lidt omkring den kommende Blood in the Badlands kampagne som startes senest i januar 2014. 
Under alle omstændighed først efter Andreas er hjemme. 
 
 

Punkt 5  
Femte punkt omhandlede tilføjelser og sletning af punkter i husreglerne og klubreglementet. På 
hjemmesiden skriver Lasse ind med markering af nye punkter og der markeres tydeligt ved punkter 
der udgår. 
 
 

Eventuelt 
Lars J. foreslog frivillig afgørelse af hvordan betaling til klubben ønskes foretaget. Det er derfor 
frivilligt hvorvidt man vil betale måneds, kvartals, halårligt eller helårligt til klubben. Af hensyn til 
administreringen af kontoen er det de fire muligheder der er og hvis man ønsker det ændret til 
andet end pr. måned aftales det først med Lasse. 
Lars J. udspecificerede at klubhæren bør males som tabletop standard. Altså farver på men lad være 
med at bruge flere timer på hver figur. Hvis man ønsker, at kræse om figurer så gør det med special 
characters, heroes eller dine egne figurer. Dette var der om ikke fuld så ihvertfald rimelig enighed i. 
 


